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UCHWAŁA NR XLI/282/2017
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNICY
z dnia 27 listopada 2017 roku
w sprawie w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 3”,
przyjętego uchwałą Nr XXXVI/253/2017 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 maja 2017 roku
(Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 13 czerwca 2017 r., poz. 4027)
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z pózn. zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2 czerwca 2017 r. poz. 1073), Rada Miejska
w Szczawnicy,
§ 1. Uchwala zmianę „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 3”, która
składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej uchwały i zmiany rysunku planu, stanowiącego
załącznik graficzny do niniejszej uchwały. Zmiana rysunku obejmuje wyłącznie uzupełnienie na rysunku planu
nazwy i legendy dla zamieszczonego wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Szczawnica.
§ 2. Zmienia się ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZASKALSKIE 3”,
w sposób następujący: w § 4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz kształtowania ładu przestrzennego, w ust. 4 symbol 2.MN/UT2 zmienia się na
symbol 2.MN/UT1.
§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASKALSKIE 3” nie wymaga
powtórzenia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZASKALSKIE 3” nie wymaga
rozstrzygnięć, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w związku z czym nie zawiera załącznika „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu” oraz „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji
i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy”.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczawnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 7. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
i Gminy Szczawnica.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Zachwieja
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